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    Petrus en Paulus                                   Dag 38                  

 

Verandering  
Hoe is het weer goed gekomen tussen Paulus en Johannes Marcus? Luister naar wat Paulus 

over Marcus zegt in zijn latere brieven. Colossenzen 4:10,11 Aristarchus, mijn medegevangene, 

groet u, en Markus, de neef van Barnabas, over wie u opdrachten ontvangen hebt – als hij bij u 

komt, ontvang hem dan – en Jezus, die Justus genoemd wordt. Zij zijn de enigen van de 

besnijdenis die mijn medearbeiders zijn in het Koninkrijk van God; zij zijn mij ook een 

vertroosting geweest. Marcus wordt hier ‘een vertroosting’ voor Paulus genoemd. Dat is wel 

eens anders geweest. In de tweede brief aan Timotheüs lezen we nog een positief getuigenis 

van Paulus over Marcus. 2 Timotheüs 4:11 Alleen Lukas is bij mij. Haal Markus op en breng 

hem met u mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening. Tenslotte 

noemt Paulus Marcus ‘zijn medewerker’ in Filemon. Epafras, die samen met mij omwille van 

Christus Jezus gevangenzit, laat u groeten, evenals mijn medewerkers Marcus, Aristarchus, 

Demas en Lucas. Filemon 1:23,24 U groeten Epafras, mijn medegevangene in Christus Jezus, 

Markus, Aristarchus, Demas en Lukas, mijn medearbeiders. Het kan dus. Een mens kan 

veranderen. Ook in de kerk. Een ruzie kan bijgelegd worden. Ook in de christelijke gemeente.  

 

Een oude kwestie 

We weten niet precies hoe het nu weer goed gekomen is tussen Paulus en Marcus. Wel weten 

we dat Paulus Marcus op een gegeven moment niet meer mee wilde hebben op zendingsreis, 

terwijl hij zich later lovend over hem uitlaat als medewerker in dienst van het Evangelie. Is er 

een gesprek geweest? Is Marcus bijgedraaid of is de apostel tot andere inzichten gekomen? 

Zoals gezegd: we weten het niet. Wat we wel weten is dat datzelfde verschil van inzicht – 

tussen Paulus en Marcus over de positie van de heiden-christenen – veel breder in de kerk 
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aanwezig was. Petrus dacht aanvankelijk net zoals Marcus. Barnabas ook, als puntje bij paaltje 

komt. Ook was er vanuit Jeruzalem aandrang om dat verschil Jood en heiden in de christelijke 

kerk te handhaven. Paulus heet openlijk Petrus – die hij naar zijn Aramese naam Kefas noemt – 

gekapitteld op dit punt. Galaten 2:11-14 Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging 

ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkelen uit de kring 

van Jakobus gekomen waren, at hij samen met de heidenen; maar toen zij kwamen, trok hij 

zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook de 

andere Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet 

meeslepen. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden, overeenkomstig de waarheid van het 

Evangelie, zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen: Als u die een Jood bent, naar heidens 

gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de heidenen op de Joodse 

manier te leven? Het is opmerkelijk dat Paulus hier – vermoedelijk niet toevallig – de Aramese 

naam voor ‘rots = Kefas = Petrus’ gebruikt.  

 

De relatie Paulus Marcus is hersteld 

De meest voor de hand liggende verklaring dat het weer goed gekomen is tussen Marcus en 

Paulus is Petrus. Paulus heeft Petrus en de andere leiders ervan kunnen overtuigen dat hij het 

bij het rechte eind had. Toen heeft ook Marcus – leerling van Petrus – ingezien dat hij zich 

anders moest opstellen. Vermoedelijk heeft hij een tijd met Petrus samengewerkt. Zie 

verderop. Blijkens de brieven van Paulus en de verwijzingen naar Marcus is hij later toch weer 

medewerker van Paulus geworden. En een zeer gewaardeerd medewerker ook nog. Je kunt 

blijkbaar veranderen van een mens – die zijn oordeel snel klaar heeft – in een mens die naar 

andere mensen kijkt met ogen van genade. Een mens kan veranderen van iemand die altijd 

reageert met ‘ja maar’, in een mens die kansen ziet. Je kunt van een eeuwige twijfelaar en een 

opstandeling veranderen in iemand die zich overgeeft aan Christus en zich laat leiden door de 

Geest.  

 

 

 


